คํานิยามรายการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1 ผลสัมฤทธิของงาน
1.1 ปริมาณงาน
เมือเทียบก ับเป้ าหมายทีก ําหนดไว้ตาม

ปฏิบตั ิงานได้ดี และมีปริ มาณงาน

ปริ มาณงานมากกว่าเป้ าหมายที

มีปริ มาณงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที

ปริ มาณงานตํากว่าเป้ าหมายทีก ําหนด

ปริ มาณงานตํากว่าเป้ าหมายกําหนด

แผนการปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นเป้ าหมายที

มากกว่าเป้ าหมายทีก ําหนดมาก มี

ก ําหนด และภาระงานในบางส่ วน

ก ําหนด และเป็ นไปตามมาตรฐาน

แต่ยงั คงเป็ นไปตามมาตรฐานงาน

มาก การปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตาม

พิจารณาความเหมาะสมของความ

ภาระงานสู งกว่ามาตรฐานตาม

สู งกว่ามาตรฐานตามตําแหน่ง

งาน

ควรมีการปรับปรุ งมากขึน

มาตรฐานงาน ก่อความเสี ยหายก ับ

ยากง่าย ธรรมชาติของงาน และข้อ

ตําแหน่ง ปริ มาณงานมากกว่า

ปริ มาณงานมากกว่าเป้ าหมายร้อยละ

องค์กรเพราะไม่สามารถปฏิบตั ิงาน

จําก ัดในการบรรลุผลสําเร็ จของงาน

เป้ าหมาย ร้อยละ 20

10 ถึง 20

ได้ตามภาระงานทีเหมาะสม

และเทียบก ับมาตรฐานตําแหน่งและ
ระดับ
1.2 ผลสัมฤทธิตามแผนงาน

ผลผลิตทีได้เป็ นไปตามแผนงานที

ผลผลิตทีได้เป็ นไปตามแผนงานที

ผลผลิตทีได้ส่วนใหญ่เป็ นไปตาม

มีผลผลิตบางแผนงานไม่เกิน 25 %

ผลผลิตส่ วนใหญ่ไม่สําเร็ จตามแผนงาน

ผลสัมเร็ จหรื อผลลัพธ์ของงาน

ก ําหนดไว้ทุกงาน เป็ นทียอมรับ

ได้ก ําหนดไว้มากกว่าร้อยละ 80

แผนงานทีได้ก ําหนดไว้ เป็ นทียอม

ทีไม่สําเร็ จตามแผนงานทีก ําหนด

และไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

เปรี ยบเทียบก ับแผนงานหรื อเป้ าหมาย

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

และสามารถนําไปใช้ประโยชน์

รับ และนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็ น

และผลผลิตทีได้เป็ นทียอมรับและนํา

ได้ตามวัตถประสงค์ทีวางไว้ทาํ ให้

ทีองค์กรได้ก ําหนดไว้

อย่างกว้างขวาง

ได้อย่างกว้างขวาง

ส่ วนใหญ่

ไปใช้ประโยชน์ได้บา้ ง

เกิดความเสี ยาหายแก่องค์กร

1 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.3 ภาวะผู้นํา
พิจารณาความสามารถในการชักจูง

พิจารณาความสามารถในการชักจูง

สามารถชักจูง โน้มน้าวกลุ่มและ

สามารถประสานการทํางานกลุ่มให้

ไม่สามารถโน้มน้าวและประสานงาน

ไม่สามารถประสานการทํางานกลุ่ม

โน้มน้าวกลุ่มให้ยอมรับ สามารถ

โน้มน้าวกลุ่มให้ยอมรับ สามารถ

ประสานการทํางานกลุ่มให้ทาํ งานตาม ทํางานตามแนวทางทีประสงค์ได้บา้ ง

การทํางานกลุ่มให้ทาํ ตามแนวทางที

หรื อโน้มน้าวกลุ่มให้ทาํ ตามแนวทาง

ประสานงานการทํางานกลุ่มให้ทาํ ตาม

ประสานงานการทํางานกลุ่มให้ทาํ ตาม แนวทางทีประสงค์ได้ แต่มีความขัด

แต่มีความขัดแย้งในความคิดอยู่ใน

ประสงค์ได้ แต่ไม่มีความขัดแย้งใน

ทีประสงค์ได้ มีความขัดแย้งใน

แนวทางทีประสงค์ จนทําให้บรรลุ

แนวทางทีประสงค์ได้ดีเยียม

แย้งในความคิดอยู่ในจํานวนทีน้อย

บางกรณี

ความคิดอย่างเปิ ดเผย

ความคิดอย่างเปิ ดเผย

วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร

จนทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ

มาก

ทีตังไว้ โดยไม่มีความขัดแย้ง

เป้ าหมายขององค์กรทีตังไว้ โดยไม่มี
ความขัดแย้งในความคิดอยู่ทีเด่นชัด

1.4 การสร้ างทีมงาน
พิจารณาความสามารถในการปรับปรุ ง

สามารถปรับปรุ งความสัมพันธ์ต่าง ๆ

สามารถสนับสนุน ผลักดันให้สมาชิก สามารถสนับสนุนส่ งเสริ มสมาชิกใน

สามารถส่ งเสริ มและสนับสนุน

ไม่สามารถชักจูง โน้มน้าวกลุ่มให้

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการทํางานให้

ในการทํางานให้ดีขนึ สมาชิกทุกคน

ให้ช่วยเหลือซึงกันและก ัน และเต็มใจ ทีมงานให้ช่วยเหลือซึงกันและก ันได้

สมาชิกได้บางกลุ่มให้มีความสัมพันธ์

เป็ นนําหนึงใจเดียวทีจะสร้างความ

ดีขนึ ส่ งเสริ ม สนับสนุนสมาชิกใน

เต็มใจทีจะผูกพันเพือให้เกิดความ

ทีจะผูกพันเพือให้เกิดความสําเร็ จตาม

พอสมควร สมาชิกสามารถเข้าใจ

ในการทํางาน จึงทําให้เกิดความขัด

สัมพันธ์ต่าง ๆ ในการทํางาน จึงเป็ น

ทีมงานได้เรี ยนรู ้และรับฟังความคิด

สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ร่วมก ัน

วัตถุประสงค์ทีตังไว้ร่วมก ันได้เกือบ

ความสัมพันธ์ระหว่างงานของตนเอง

แย้งกับอีกกลุ่มทีไม่เห็นด้วย จนทําให้

เหตุให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุ นแรง

เห็น ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง

กล้าเผชิญหน้าเพือแก ้ปั ญหาการ

ทุกเรื อง

ก ับงานของผูอ้ ืนได้บา้ ง มีความขัด

เกิดปั ญหาก ับงานทีได้รับมอบหมาย

มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร

บุคคลมากขึน เป็ นการช่วยลดปั ญหา

ทํางานร่ วมก ันได้อย่างดีเยียมในทุก ๆ

ความขัดแย้งและสมาชิกทําให้ สมาชิก

เรื อง

แย้งบ้างเล็กน้อย

ทําให้งานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

ทุกคนเต็มใจทีจะผูกพัน เพือให้เกิด
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
ร่ วมก ัน

2 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.5 การวางแผนและจัดระบบงาน
ความสามารถในการกําหนดแนวทาง

สามารถคิด/กําหนดวิธีการทํางาน จัด

ต้องได้รับคําแนะนําบ้างเพือกําหนดวิธี ต้องได้รับคําแนะนําเพือกําหนดวิธีการ สามารถก ําหนดวิธีการทํางานได้บา้ ง

ไม่สามารถก ําหนดวิธีการทํางาน จัด

การทํางานโดยมีเป้ าหมายและวิธีการ

ลําดับความสําคัญของงาน ก ําหนดขัน

การทํางาน จัดลําดับความสําคัญของ

ทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงาน

บางขันตอน ทีเคยมีประสบการณ์ แต่

ลําดับความสําคัญของงาน ก ําหนด

ว่าจะทําอะไร เมือไร อย่างไร

ตอน เวลา และเงือนไขอืนด้วยตนเอง งาน ก ําหนดขันตอน เวลา และเงือนไข ก ําหนดขันตอน เวลา และเงือนไขอืน

ไม่สามารถวางแผนทังกระบวนงานได้

ขันตอน เวลา และเงือนไขอืนของ

อย่างเหมาะสมได้ผลงานทีถูกต้อง

อืน จึงจะได้ผลงานทีถูกต้อง แสดง

แม้ได้รับการแนะนํา

การทํางานได้เลย แม้จะได้รับคํา

แสดงถึงการวางแผนบริ หารการ

ถึงความพยายามในการวางแผน

ทํางานอย่างมีระบบ จนบรรลุผล

บริ หารการทํางานอย่างมีระบบ

สําเร็ จในงาน

จนบรรลุผลสําเร็ จในบางส่ วนของงาน

พิจารณาความสามารถในการกําหนด

มีความสามารถในการก ําหนดงาน

มีความสามารถในการก ําหนด

สามารถก ําหนดงาน วัตถุประสงค์

งาน วัตถุประสงค์ การพิจารณา

ขอบเขต หน้าทีความรับผิดชอบ วัตถุ

ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบ และ

และพิจารณาบุคคลทีจะรับมอบงานได้ หน้าทีความรับผิดชอบ ยังไม่สัมพันธ์

หน้าทีความรับผิดชอบ และมอบ

บุคคลทีเหมาะสมจะรับมอบหมาย

ประสงค์การพิจารณาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

พิจารณาเลือกผูท้ ีจะมารับมอบหมาย

บุคคลทีได้รับมอบหมายงานสามารถ

ก ับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะรับมอบหมาย

หมายงานให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทําได้

จนทําให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์และ

ทีจะรับมอบหมายงานได้อย่างดีเยียม

งานได้ดี มีการติดตามผลงาน งาน

นําไปปฏิบตั ิต่อได้ แต่ยงั ไม่สามารถ

งาน จึงทําให้เป็ นอุปสรรค และปั ญหา

และไม่หาทางแก ้ไขปั ญหาในองค์กร

สามารถนําผลงานไปใช้ได้ก ับองค์กร

มีการติดตามผล และประเมินผลการ

เกือบทุกชินงานบรรลุวตั ถุประสงค์

ทําได้สําเร็ จทุก ๆ งานทีมอบหมาย

ก ับผูป้ ฏิบตั ิงาน เนืองจากผูร้ ับมอบ

จึงทําให้งานไม่สําเร็ จตามเป้ าหมาย

ปฏิบตั ิงานจนทําให้งานบรรลุวตั ถุ

ตามทีต้องการ

หมายงานไม่สามารถทําได้ จึงทําให้

เนืองจากจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบคน

ประสงค์จนเป็ นรู ปธรรมทุกสายงาน

งานทีได้รับมอบหมายไม่สําเร็ จตามที

เดียว

และได้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีจะมาช่วย

ก ําหนด

จึงจะได้ผลงานทีถูกต้อง

แนะนําหรื อก ําก ับวิธีการก็ตาม

1.6 การมอบหมายงาน
ความสามารถในการกําหนดขอบเขต

ไม่สามารถทีจะก ําหนดงานขอบเขต

งานได้มากขึน ซึงเป็ นการลดงานของ
หัวหน้า

3 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.7 การติดตามงาน
พิจารณาการแสดงพฤติกรรมจากการ

หมันประสานงานตรวจสอบและติด

คอยให้คาํ ปรึ กษาตรวจสอบติดตาม

ให้คาํ ปรึ กษาและติดตามงานทีรับผิด

ขาดการติดต่องานอย่างต่อเนือง ทําให้

ไม่พยายามติดตามงานและตรวจ

หมันประสานงานตรวจสอบและคิด

ตามการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับ

งานและให้ความช่วยเหลือเสนอแนะ

ชอบ ทําให้งานทีรับมอบหมายค่อน

ภาระงานทีมอบหมายให้ผูใ้ ต้บงั คับ

สอบการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับ

ตามการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับ

บัญชาอยู่เป็ นประจํา คอยให้คาํ ปรึ กษา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทําให้งานมีประสิ ทธิ ข้างทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์ทีก ําหนด

บัญชาปฏิบตั ิไม่มีประสิ ทธิภาพ

บัญชา จึงทําให้งานไม่บรรลุวตั ถุ

บัญชา การให้คาํ ปรึ กษา และให้ขอ้

และให้ขอ้ เสนอแนะ ทําให้งานมี

เสนอแนะ จึงทําให้งานบรรลุวตั ถุ

ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพอย่าง

ประสงค์ตามเป้ าหมายทีก ําหนดไว้

ดีเยียม

ผลและประสิ ทธิภาพ

ไว้

ประสงค์ ก่อให้เกิดความเสี ยหายก ับ
องค์กร

อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.8 การแก้ ไขปัญหาและตัดสินใจ
ความสามารถในการวิเคราะห์

สามารถวิเคราะห์ตดั สิ นทางเลือก

สามารถวิเคราะห์ตดั สิ นทางเลือก

สามารถวิเคราะห์ตดั สิ นทางเลือก

ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ ต้องรอผูเ้ กียว

ตัดสิ นใจผิดพลาดในการแก ้ปั ญหา

ตัดสิ นทางเลือกในการปฏิบตั ิงานใน

สําหรับการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่าง

สําหรับการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่าง สําหรับการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่าง ข้อง หรื อผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการทํางาน

กรณี ทีต้องตัดสิ นใจ และ/หรื อแก้ไข

ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ โดยไม่มีปัญหา เหมาะสม ทันเหตุการณ์

เหมาะสม แต่ในบางกรณี ตอ้ งได้รับ

ปั ญหาทีเกิดขึนในงาน

ติดตามมาภายหลัง

คําแนะนําบ้าง

1.9 การพัฒนาและปรับปรุ งงาน
พิจารณาความสามารถในการคิดค้น

คิดค้นอยู่ตลอดเวลาทีจะปรับปรุ งการ

มีความคิดสร้างสรรค์ทีดีในการปรับ

มีความพยายามคิดค้นในการปรับปรุ ง ไม่มีความพยายามคิดค้นในการปรับ

ไม่ให้ความสําคัญในการปรับปรุ ง

และเสนอวิธีการปรับปรุ งแก ้ไข

ทํางานพร้อมกําหนดตัวชีวัด แสดง

ปรุ งงานพร้อมกําหนดตัวชีวัด ดําเนิน

งานพร้อมกําหนดตัวชีวัด ดําเนินการ

งานพร้อมกําหนดตัวชีวัด หลีกเลียง

กระบวนการทํางานเพือให้เกิดผลงาน

ความรู ้ความชํานาญในการปรับปรุ ง

การปรับปรุ งแก ้ไขงาน และกระตุน้

ปรับปรุ งแก ้ไขงานตามคะแนะนําหรื อ ไม่ให้ความร่ วมมือเท่าทีควรในการ

การดําเนินการปรับปรุ งแก ้ไขงาน

ทีดีทีสุ ดและมีการกระตุน้ ให้ผูอ้ ืนมี

แก้ไขงาน และกระตุน้ ให้มีการนํามา

ให้มีการนํามาปฏิบตั ิในหน่วยงาน

นโยบาย และให้ความร่ วมมือในการ

ดําเนินงานปรับปรุ งแก ้ไขงานตามคํา

และไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ

การปรับปรุ งงาน

ปฏิบตั ิให้หน่วยงาน

ปรับปรุ งงานในหน่วยงาน

แนะนําหรื อนโยบาย

ใด ๆ

ปรุ งงานพร้อมทังไม่ก ําหนดตัวชีวัด

4 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.10 ความรู้ เกียวกับงานในหน้ าที
พิจารณาความรู ้ความเข้าใจในงานของ

มีความรู ้ความเข้าใจในงานของตนเอง

มีความรู ้ความเข้าใจในงานของตนเอง มีความรู ้ความเข้าใจในงานของตนเอง มีความความเข้าใจงานของตนเอง

ขาดความรู ้ความเข้าใจในงานของ

ตนและงานทีเกียวข้องอืน ๆ อันมีผล

และงานทีเกียวข้องอืน ๆ อย่างดียงิ

อย่างดีและงานทีเกียวข้องอืน ๆ พอสม และงานทีเกียวข้องอืน ๆ พอสมควร

พอสมควร แต่ขาดความชํานาญใน

ตนเอง ต้องได้รับการแก ้ไขปรับปรุ ง

ต่องาน ความสามารถในการปรับพฤติ

สามารถปรับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน ควร สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยไม่เกิด แต่ไม่กอ่ ให้เกิดปั ญหาใด ๆ

บางจุดต้องได้รับการแก ้ไขปรับปรุ ง

อยู่เสมอ จนก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่

กรรมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จ

ให้สอดคล้อง จนทําให้บรรลุผลสําเร็ จ

ในงาน

ในงานได้อย่างดียงิ สามารถสร้างคู่มือ

ปั ญหา มีผลสําเร็ จในงานอย่างดี

องค์กร

การปฏิบตั ิงาน (Working instruction)
ของงานทีรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
1.11 ความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงานแต่ละ

ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วมาก มาก

ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว ร้อยละ 80

ใช้เวลาปฏิบตั ิงานได้เหมาะสม

ปฏิบตั ิงานล่าช้า งานมีคุณภาพ

ปฏิบตั ิงานล่าช้ามาก ร้อยละ 40 ของ

ชิน ซึงมีความสัมพันธ์ก ับคุณภาพงาน

กว่าร้อยละ 80 ของผลงานทีถูกต้อง

ของผลงานทีสําเร็ จมีความถูกต้อง

ร้อยละ 20 ของผลงานทีสําเร็ จมีความ

ปานกลางหรื อดี ร้อยละ 25 ของผล

ผลงานทีสําเร็ จใช้เวลามากกว่าที

ทําให้นาํ ผลงานไปใช้ได้ทนั เวลาตามที

สมบูรณ์ ใช้เวลาน้อยกว่าทีก ําหนด นํา

สมบูรณ์ใช้เวลาตามทีก ําหนด นําผล

ถูกต้องสมบูรณ์ใช้เวลามากกว่าที

งานทีสําเร็ จใช้เวลามากกว่าทีก ําหนด

ก ําหนด จนก่อความเสี ยหายในการ

ต้องการ

ผลงานไปใช้ได้ทนั เวลา ไม่มีผลงาน

งานไปใช้ได้ทนั เวลา

ก ําหนด นําผลงานไปใช้ได้ทนั เวลา

จึงอาจมีผลทําให้นาํ ผลงานไปใช้ได้ไม่

นําผลงานไปใช้ได้ไม่ทนั เวลา

ใดทีใช้เวลาเกินก ําหนด

ทันเวลา

1.12 ความคิดริเริมสร้ างสรรค์
พิจารณาการแสดงพฤติกรรมเกียวข้อง

ปรับลด/สร้างงานใหม่/ โดยมีผลโดย

สร้างวิธีทาํ งานใหม่ ทีมีผลให้เพิมประ ปรับลด/ขันตอนการทํางานเดิมทีซํา

เสนอภาระงานใหม่/วิธีการทํางานใหม่

ก ับการพยายามปรับปรุ งขันตอนการ

ตรงก ับภาระงานของหน่วยงานต้น

สิ ทธิภาพของกระบวนการทํางานตาม ซ้อนโดยมีผลให้หน่วยงานต้นสังก ัด

แต่หน่วยงานยังไม่ได้ก ําหนดเป็ น

ปฏิบตั ิงาน ปรับเพิมประสิ ทธิภาพ

สังก ัดและสามารถเห็นผลของการ

ภาระงานของหน่วยงานทังในระยะสัน ปรับ/ลดขันตอนดังกล่าวในคู่มือการ

ภาระงานจริ ง หรื อยังไม่เห็นผลของ

ของงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานและองค์กร

เพิมประสิ ทธิภาพจริ ง

และระยะยาว

การเพิมประสิ ทธิภาพจริ ง

ปฏิบตั ิงาน

ปฏิบตั ิงานเช่นเดิมตามทีปฏิบตั ิมา

5 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.13 การติดต่อประสานงาน
พิจารณาการใช้ทกั ษะการสื อสารและ

มีทกั ษะทางภาษาและการสื อสารทีดี

มัทกั ษะการสื อสารทีดี ทังการพูด การ ไม่เคยมีปัญหาทีเกดจาการติดต่อ

เคยมีปัญหาทีเกิดจากการติดต่อสื อสาร

มีปัญหาทีเกิดจาการติดต่อสื อสาร

การเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์

เยียม ทังการพูด การเขียนบันทึก/ราย

เขียนบันทึก/รายงาน การชีแจงใช้

ประสานงาน มีวิธีการสื อสารด้วยการ และการประสานงานบ้าง ในลักษณะ

การประสานงานการทํางานอยู่เสมอ

เทคโนโลยีทีเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ

งานการชีแจง การนําเสนอ เลือกใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื อสารที

พูดการชีแจงทีไพเราะ มนุษยสัมพันธ์

ของความไม่ชดั เจนหรื อล่าช้า แต่ไม่

จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายต่อ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการ

อุปกรณ์เทคโนโลยีการสื อสารที

เหมาะสมทําให้เกิดความเข้าใจตรงก ัน ดี ใช้อุปกรณ์การสื อสารพืนฐานได้

เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายต่องาน

งานอยู่เสมอ

ประสานงาน ทําให้เกิดความเข้าใจที

เหมาะสมจนเกิดประสิ ทธิภาพการสื อ

ทัวถึง และรวดเร็ วทันเวลา เป็ นผูฟ้ ังที

เป็ นอย่างดี เกิดความเข้าใจตรงก ัน

มากนัก ในการแก้ไขปั ญหายังต้องได้

ทัวถึง ตรงก ัน รวดเร็ วทันเวลา และ

สารสู งสุ ด เพือบรรลุผลสําเร็ จของงาน

ดีสามารถให้ขอ้ คิดเห็นทังแง่บวกและ

ทัวถึง และรวดเร็ วทันเวลา ในกรณี ที

รับคําแนะนํา

ประหยัด อันเป็ นผลต่อความสําเร็ จ

เกิดความเข้าใจชัดเจนตรงก ัน ทัวถึง

แง่ลบได้

มีปัญหาในการประสานงาน สามารถ

ของงาน

และรวดเร็ วทันเวลา เป็ นผูฟ้ ังทีดี

แก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีโดยไม่

สามารถให้ขอ้ คิดเห็นทังแง่บวกและ

ก่อความเสี ยหายใด ๆ

แง่ลบทีดี
1.14 ความรู้ เกียวกับระเบียบและขันตอนในการทํางาน
มีความรู ้เกียวก ับระเบียบและขันตอน

มีความรู ้เป็ นอย่างดี สามารถใช้ให้

มีความรู ้เป็ นอย่างดี เป็ นประโยชน์ต่อ มีความรู ้พอประมาณ แต่ยงั ไม่เป็ น

มีความรู ้นอ้ ย จนเป็ นอุปสรรคต่อการ

ขาดความรู ้จนเป็ นเหตุให้เกิดความ

ทีเป็ นประโยชน์และใช้อา้ งอิงในการ

เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที และ

การปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย

ปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบ

เสี ยหายต่อการปฏิบตั ิงานในความ

ทํางาน

เป็ นทีอ้างอิงในความสามารถด้าน

รับผิดชอบ (ยังไม่ถึงก ับสร้างความ

รับผิดชอบ หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ

ระเบียบและขันตอนการทํางาน

เสี ยหายต่องาน)

มอบหมายงาน

อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานในความ

6 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

1.15 ความถูกต้องในการทํางาน
พิจารณาความถูกต้องเรี ยบร้อยของ

ผลงานมีคุณภาพดีเยียม มีความถูกต้อง

ผลงานมีคุณภาพดีมาก มีความถูกต้อง

ผลงานมีคุณภาพดี มีความถูกต้อง

ผลงานมีคุณภาพพอสมควร ต้องตรวจ

ผลงาน จํานวนครังการแก ้ไขปรับปรุ ง

เรี ยบร้อย ประณี ต ละเอียดละออ

เรี ยบร้อย ต้องแก้ไขเพียงเล็กน้อยมาก

เรี ยบร้อย ต้องแก้ไขบ้างแต่ไม่กอ่ ความ แก้ไขมีความถูกต้องเรี ยบร้อย และมี

ทําใหม่อยู่เป็ นประจํา ทําให้สิน

โดยสัมพันธ์ก ับปริ มาณและความยาก

มีความสมบูรณ์ ไม่มีความบกพร่ อง

มีความบกพร่ องบ้าง ไม่เกินร้อยละ

เสี ยหายใด ๆ

เปลืองทรัพยากร ไม่ทนั เวลาและมี

ง่ายของงาน

ผิดพลาดแม้แต่นอ้ ย

10

การแก้ไขทําใหม่อยู่เสมอ

ผลงานมีคุณภาพไม่ดีพอ ต้องแก้ไข

ส่ วนทําให้ผูอ้ ืนเสี ยเวลาตรวจแก ้

1.16 การประหยัดทรัพยากรหรืออุปกรณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
พิจารณาความประหยัดเมือเปรี ยบ

มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและ

ปฏิบตั ิตนตามนโยบายความประหยัด

ประหยัดทรัพยากรปกติ ปฏิบตั ิตน

ไม่ระมัดระวังในการใช้วสั ดุอุปกรณ์

เทียบก ับผลงานต่อชินทีได้รับความ

วัสดุอุปกรณ์อย่างมาก หาทางนําวัสดุ

ขององค์กรและหาทางในการลดความ ตามทีองค์กรมีนโยบายอย่างเหมาะสม จึงเป็ นผลให้ค่อนข้างสิ นเปลือง มี

จึงเป็ นผลให้สินเปลืองมาก ไม่คาํ นึง

คุม้ ค่าของการนําผลงานนันไปใช้และ

อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครัง

สิ นเปลือง มีพฤติกรรมการประหยัด

เช่น ดําเนินการนําทรัพยากรทีใช้แล้ว

จํานวนงานทีต้องแก้ไขค่อนข้างมาก

ถึงความประหยัดวัสดุอุปกรณ์ไม่

พิจารณา การแสดงออกถึงความ

เสมอ (recycle) อีกทังพยายามชักจูงให้

พลังงานและระมัดระวังการใช้วสั ดุ

กลับมาใช้ใหม่อีกครัง (recycle) อาทิ

จนก่อให้เกิดการสิ นเปลืองวัสดุ

แสดงพฤติกรรมประหยัดในการใช้

พยายามในการประหยัดทรัพยากรใน

ผูอ้ ืนแสดงพฤติกรรมประหยัดในการ

อุปกรณ์อย่างมาก หาทางนําวัสดุ

การใช้กระดาษ 2 หน้า ประหยัดพลัง

อุปกรณ์อยู่บา้ ง แต่ยงั คงร่ วมมือตาม

พลังงาน ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายของ

ด้านพลังงาน, การใช้วสั ดุอุปกรณ์,

ต่าง ๆ ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้อง

อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครัง งานไฟฟ้ ามีงานต้องแก้ไขบ้างเล็กน้อย นโยบายประหยัดขององค์กรในการ

องค์กร และมหาวิทยาลัย รวมถึงมี

การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

รอบคอบ เพือการประหยัดทรัพยากร

เสมอ (recycle) ปฏิบตั ิงานด้วยความ

จํานวนงานทีต้องแก้ไขอยู่มาก จึงมี

(recycle) รวมทังความถูกต้องของ

ในการแก ้ไขงาน เป็ นทียอมรับของ

ถูกต้องรอบคอบเพือการประหยัด

ผลทําให้ตอ้ งสิ นเปลืองทรัพยากร

การทํางานทีมีผลให้ประหยัด

เพือนร่ วมงานในเรื องความประหยัด

ทรัพยากร มีการแก้ไขงานเล็กน้อย

อยู่เสมอ

ทรัพยากรตามจํานวนครังของการ

ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน

มาก

recycle และการใช้พลังงาน

ไม่ระมัดระวังในการใช้วสั ดุอุปกรณ์

แก้ไข

7 จาก 10

องค์ประกอบ:นิยาม

5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

2 คุณลักษณะส่ วนบุคคล
2.1 ความมุ่งมันและเอาใจใสในการทํางาน
พิจารณาถึงความเอาใจใส่ ความรับผิด

มีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบใน

เป็ นผูม้ ีความเอาใจใส่ และมีความรับ

เป็ นผูม้ ีความเอาใจใส่ และความรับผิด

ผูบ้ งั คับบัญชาต้องควบคุมการปฏิบตั ิ

ขาดความเอาใจใส่ และความผิด

ชอบในการปฏิบตั ิงานเพือให้งาน

การปฏิบตั ิงานสู งมาก งานทีได้รับ

ผิดชอบสู ง งานทีอยู่ในความรับผิด

ชอบพอเหมาะสม แต่กไ็ ม่ได้ทาํ ให้

งานและต้องพยายามติดตามผลการ

ชอบสู งมาก ถึงแม้จะได้รับคํา

สําเร็ จ

มอบหมายสําเร็ จทุกชินงานและได้คุณ

ชอบจะสําเร็ จทุกชินงานและถูกต้อง

งานทีอยู่ในความรับผิดชอบเสี ยหาย

ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด แต่ผลงานก็ยงั

ตัดเตือนก็ไม่ปฏิบตั ิตามก่อให้เกิด

ภาพทีถูกต้อง สมบูรณ์ทุกชินงาน ซึง

สมบูรณ์ ยกเว้นเฉพาะกิจมีผิด

ผลงานไม่โดนเด่น

ไม่ได้ตามมาตรฐานทีก ําหนด

ความเสี ยหายก ับองค์กรอย่างร้ายแรง

รวมถึงงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย

พลาดบ้างเล็กน้อย

เฉพาะกิจ
2.2 ความรับผิดชอบ การรักษาระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
เป็ นการรับรู ้และตระหนักถึงภาระ

ดํารงตนตามเจตนารมย์ของระเบียบ

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และกฎ

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และกฎ

ประพฤติตนตามระเบียบวินยั และกฎ

ฝ่ าฝื นระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ใน

งานตามระเบียบวินยั ข้อบังคับของ

วินยั และกฎเกณฑ์การทํางานที

เกณฑ์ในการทํางานอย่างดีไม่ฝ่าฝื น

เกณฑ์ในการทํางานอย่างเหมาะสม

เกณฑ์ในการทํางานอย่างดี หากเคย

การทํางานเป็ นประจํา แม้เคย

หน่วยงานและเป็ นแบบอย่างให้ผู ้

ก ําหนดไว้อย่างเต็มที เป็ นตัวอย่าง

ระเบียบวินยั และกฎเกณฑ์ในการ

หากเรื องใดทีประสงค์จะดําเนินการ

ฝ่ าฝื นบ้างเป็ นบางครัง เมือได้รับการ

ตักเตือนแล้วก็ไม่สนใจแก ้ไข

อืนศรัทธายึดมัน และปฏิบตั ิตามได้

ทีดีเยียมในการปฏิบตั ิตนจนเป็ น

ทํางานอย่างเด็ดขาด สามารถให้

และไม่แน่ใจว่าจะขัดต่อระเบียบวินยั

ตักเตือนแนะนํา เพียงครังเดียวก็ปรับ

มีงานคังค้างเสมอ มักทํางานเสร็ จ

ตามทีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็ จ

แรงบันดาลใจให้ผูอ้ ืนปฏิบตั ิตาม

คําแนะนําทีถูกต้องในการปฏิบตั ิตน

และกฏเกณฑ์ในการทํางานหรื อไม่ ก็ ปรุ งแก ้ไขข้อบกพร่ องของตนเองได้

หลังกําหนดเวลา และต้องทวงถาม

ตามเวลาทีก ําหนดโดยไม่ตอ้ งให้มีการ

งานไม่คา้ ง แล้วเสร็ จทันเวลาและมี

แก่ผูอ้ ืนได้ งานไม่คา้ ง แล้วเสร็ จ

จะศึกษาให้ตนเองเข้าใจอย่างถ่องแท้

มีงานค้างบ้าง (ไม่เกิน 25% ของ

เสมอ หรื อมักทํางานทีมอบหมายไม่

ติดตามทวงถามจากผูม้ อบหมาย/

คุณภาพงานไม่ตากว่
ํ าทีก ําหนดทุก

ทันเวลาทุกชินงานทุกครัง

งานส่ วนมาก (เกิน 80% ของปริ มาณ

ปริ มาณงานทีก ําหนด) แล้วเสร็ จไม่

สําเร็ จ ต้องมอบหมายผูอ้ ืนทําแทน

ผูร้ ับบริ การ ทังนีหากเป็ นงานทีจําเป็ น

ชินงาน ไม่มีความบกพร่ องผิดพลาด

โดยมีคุณภาพงานไม่ตากว่
ํ า

งานทีก ําหนด) แล้วเสร็ จทันเวลาและ

ทันเวลา โดยทุกงานมีคุณภาพงานไม่

หรื อช่วยทํา

ต้องมีการก ําก ับอย่างใกล้ชิดแล้ว

แม้แต่นอ้ ย

ร้อยละ 80 ของคุณภาพงานที

ทุกงานมีคุณภาพไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ 80

ตํากว่า ร้อยละ 80 ของคุณภาพงานที

ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความสําเร็ จ

ก ําหนด และพร้อมรับผลผิดพลาดที

ของคุณภาพทีก ําหนด และพร้อม

ก ําหนด และพร้อมรับผลผิดพลาดที

ของงานนัน ๆ เกิดจากการก ําก ับ

เกิดขึน กรณี บางผลงานไม่ได้คุณภาพ รับผลผิดพลาดทีเกิดขึน กรณี บางผล

เกิดขึน กรณี บางผลงานไม่ได้คุณภาพ

ติดตามของผูท้ ีเกียวข้อง หรื อ

ตามทีก ําหนด

ตามทีก ําหนด

เกิดจากตัวผูร้ ับการประเมิน กรณี เป็ น

งานไม่ได้คุณภาพตามทีก ําหนดหรื อ
เสร็ จไม่ทนั เวลา
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5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร

เสี ยหายแก่องค์กร

งานประจํา เช่น งานรับหนังสื อ/งาน
สารบรรณ งานรับ-จ่าย ความรับผิด
ชอบ จะรวมถึงการติดตามเอกสารที
ได้รับ-จ่าย การตรงเวลาในกิจกรรม
ตามรอบเวลาต่าง ๆ ทีก ําหนดไว้ในคู่
มือการปฏิบตั ิงาน
2.3 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สุ จริ ต ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส

ครองตนและประพฤติปฏิบตั ิถูกต้อง

ครองตนและประพฤติปฏิบตั ิถูกต้อง

ส่ วนใหญ่จะมีการครองตนและ

ส่ วนใหญ่จะมีการครองตนและ

ส่ วนใหญ่จะมีการครองตนและ

มีวินยั ในตนเอง ยึดมันในหลักคุณธรรม เหมาะสมทังตามหลักกฎหมายและ

เหมาะสมทังตามหลักกฎหมายและ

ประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องเหมาะสม

ประพฤติปฏิบตั ิถูกต้องเหมาะสมทัง

ได้รับคําตักเตือนการประพฤติปฏิบตั ิ

จริ ยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจาเชือถือ

วิชาชีพเป็ นตัวอย่างทีดีให้แก่ผูอ้ ืน

วิชาชีพเป็ นตัวอย่างทีดีให้แก่ผูอ้ ืน

ทังตามหลักกฎหมายและวิชาชีพ

ตามหลักกฎหมายและวิชาชีพ

ให้ถูกต้องเหมาะสมทังตามหลัก

และไว้วางใจได้เสมอ

อยู่อย่างสมําเสมอตลอดเวลาจน

โดยไม่ตอ้ งให้คาํ แนะนํา

กฎหมายและวิชาชีพ

เป็ นทียอมรับและยกย่อง
2.4 การทํางานร่ วมกับผู้อืน
พิจารณาพฤติกรรมทีแสดงออกกับ

มีพฤติกรรมการแสดงออก การติดต่อ

มีพฤติกรรมการแสดงออก เมืออยู่ร่วม มีพฤติกรรมการแสดงออก เจรจา ต่อ

มีพฤติกรรมการแสดงออก การติดต่อ

มีพฤติกรรมทีไม่เป็ นมิตรต่อผูอ้ ืน ไม่

เพือนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและ

เจรจาต่อผูอ้ ืนด้วยมิตรสัมพันธ์อนั ดี

ก ับผูอ้ ืนด้วยมิตรสัมพันธ์อนั ดี

ผูอ้ ืนได้ดีพอสมควร สามารถติดต่อ

เจรจาและร่ วมงานก ับผูอ้ ืนได้ดีเฉพาะ

สามารถให้ติดต่องานหรื อร่ วมงาน

บุคคลอืนๆ เพือให้ได้มาซึงความ

เยียมอยู่เป็ นประจํา และสามารถเข้าได้ สามารถติดต่อเจรจากับผูอ้ ืนได้ทุก

และร่ วมงานก ับผูอ้ ืนได้เป็ นบางกลุ่ม

บางคนมักมีขอ้ ขัดแย้งใน

ระหว่างบุคคลได้ไม่ให้ความร่ วมมือ

สัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล โดย

ก ับทุกกลุ่มคนและทุกระดับ ยอมรับ

กลุ่มคนมีบุคลิกภาพทีผูอ้ ืนปรารถนา

สมาชิกกลุ่มมอบหมายงานให้ทาํ ได้

การทํางานกลุ่มทํางานส่ วนตัวได้ดี

มีแนวโน้มจะสร้างความแตกแยก

สามารถประสานสัมพันธ์และสร้าง

ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน เป็ นทีได้รับ

ทีจะทํางานกลุ่มด้วย เป็ นผูต้ าม

เป็ นผูต้ ามในกลุ่มทีดี นําความคิด

บางครังก่อให้เกิดปั ญหาก ับกลุ่ม

ในกลุ่มทํางานผูร้ ่ วมงาน

ความเข้าใจอันดีก ับบุคคลอืนได้

การกล่าวขวัญชมเชยมีบุคลิกภาพ

ในกลุ่มทีดีนาํ ความคิดกลุ่มได้

กลุ่มไม่ได้ แต่ทาํ งานร่ วมก ับผูอ้ ืนได้

พิจารณาการปรับตัวแสดงบุคลิกภาพ

ทีผูอ้ ืนปรารถนาทีจะทํางานกลุ่มด้วย

ทํางานร่ วมก ับผูอ้ ืนได้อย่างดี

อย่างดี ไม่กอ่ ให้เกิดปั ญหาก ับกลุ่ม

ทีปรารถนาจะทํางานร่ วมก ับผูอ้ ืน

ทําหน้าทีผูน้ าํ กลุ่มหรื อสมาชิกกลุ่ม

มีความพยายามในการปรับตัว

ไม่ประสงค์ทาํ งานด้วย
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5= ดีเยียม

4=ดีมาก

3=ดี

2=พอใช้

1=ต้องปรับปรุ ง

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้มากกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้ตามทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยกว่าทีควรหรื อทีองค์กร

ปฏิบตั ิได้นอ้ ยหรื อไม่ได้ตามทีควร

คาดหวัง ด้วยความตังใจต่อเนือง

คาดหวัง

คาดหวัง

คาดหวังควรมีความตังใจมากขึน

หรื อทีองค์กรคาดหวังจนอาจก่อผล

จนต่อประโยชน์แก่องค์กร
การให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม จนถึง

ทีดีได้ทุกโอกาสทํางานร่ วมก ับผูอ้ ืน

การแสดงความคิดเห็นทีเป็ น

ได้อย่างดีเยียมแสวงหาความร่ วมมือ

ประโยชน์ และแสดงบทบาททีเหมาะ

ในการทํางาน

เสี ยหายแก่องค์กร
ให้ความร่ วมมือ

สมของการเป็ นสมาชิกกลุ่มและ/หรื อ
ผูน้ าํ กลุ่ม
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